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خوش  و پویا، تعامالت اجتماعی فرد را دستاي  عنوان امري اجتماعی، چندوجهی، رابطه تحقیر به

میزان و گستره این تغییرات در فرد تحقیر شونده با توجه به جایگاه او و موضوع . کند تغییرات منفی می

مطالعه حاضر، با هدف بررسی تجربه تحقیر اجتماعی در زنان مبتال به . تحقیر، متفاوت است

هاي مورد بررسی و داغ ننگ  جایگاه فرودست زنان در گروه با توجه به. شده است ایدز انجام/وي آي اچ

ایدز، مطالعه حاضر گامی به سوي آگاهی از یک پدیده /وي آي پیچیده مرتبط با موضوع تحقیر؛ یعنی، اچ

شده و جامعه پژوهشی،  تحقیق حاضر، به روش کیفی انجام. اجتماعی متکثر و کمتر شناخته  شده است

هاي افراد  جامعه موردمطالعه، زنان عضو باشگاه. ایدز در استان تهران بوده است/وي آي زنان مبتال به اچ

باشگاه استاد (مثبت در استان تهران و از سه باشگاه افراد مثبت در شهرهاي ورامین، شهریار و تهران 

کثر تنوع، به صورت در دسترس با حدا) نفر 21(ها  ها، نمونه از میان افراد باشگاه. اند انتخاب شده) معین

زمان گردآوري اطالعات . اند رضایت آگاهانه و اصول اخالقی رازداري انتخاب و به سؤاالت پاسخ داده

یافته و شیوه تحلیل اطالعات به  ساخت ، ابزار گردآوري داده، مصاحبه نیمه1397و بهار  1396زمستان 

تحقیر ناشی از «اند از  ترین مضامین به دست آمده عبارت مهم. بوده است» تحلیل مضمونی«صورت 

و » هراس از تحقیر«، »ایدز و تحقیر«، »مارپیچ زنانگی«، »ارزش شماري تحقیر ناشی از بی«، »غیرسازي

ایدز در تالقی با جنسیت، رابطه /وي آي توان گفت اچ ها می مبتنی بر یافته. »تسلیم در برابر تحقیر«

این وضعیت در کانون زندگی زنان مبتال، . شود می افزایی داشته و تحقیر بیشتر زنان مبتال را موجب هم

  .کند قرار گرفته و تمامی تجارب روزمره آنان را متأثر می
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  مقدمه و بیان مسئله

تماعی زیادي براي همواره با پیامدهاي جسمی، روانی و اج 1ایدز/وي آي ابتال به اچ

در  1365در آمریکا و در سال  1981نخستین مورد مبتال سال . مبتالیان همراه بوده است

عنوان یک بیماري عفونی و  ایدز به/از زمانی که اچ آي وي. ایران شناسایی شد

اي پیرامون آگاهی عمومی و  ها و اقدامات گسترده سرایت شناخته شد، تالش قابل

دهد که  حال، آمار مبتالیان در کشور نشان می شده است اما بااین امپیشگیري از آن انج

سازي در  رشد داشته که با استفاده از طیف و مدل% 10تعداد مبتالیان آن ساالنه حدود 

کنند،  وي زندگی می آي برآورده  شده است که تعداد افرادي که در ایران با اچ 1398سال 

اند  شده نفر شناسایی 38966داد حدود نفر بوده که از این تع 59000حدود 

)SeyedAlinaghia, 2021: 530 .( در دو دهه اخیر، این روند در میان زنان ایرانی، رشد

 1365-1375اي که در دهه اول شناسایی بیماري؛ یعنی،  گونه دهد به شتابانی را نشان می

سوم؛ یعنی، از بوده است ولی در دهه % 2به % 98نسبت مردان مبتال به زنان مبتال 

برابر  شده است و در حال حاضر نسبت مردان  7تعداد زنان مبتال بیش از  1395-1385

  ).2،1397اداره ایدز وزارت بهداشت(است % 18به % 82مبتال به زنان مبتال 

                                               
1-Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS):  نـوعی  1نقـص ایمنـی اکتسـابی   نشـانگان

بیماري ناشـی از  . شود ایجاد می)HIV(انسانی  ویروس نقص ایمنیو توسط دستگاه ایمنیاست که در بیماري

فرد ممکن است بـراي مـدت کوتـاهی    ) عفونت حاد(در مرحله اول . داراي سه مرحله اصلی استاین ویروس

مـدت بـدون هـیچ     نیبه همین دلیل معموالً این بیماري تا یک دورة طـوال . را تجربه کندبیماري شبه آنفلوآنزایی

هرچقدر که بیماري پیشرفت یابد، . شود شود که به این مرحله از بیماري، دوره نهفتگی گفته می عالئمی دنبال می

عفونـت  هـایی ماننـد    شـود کـه افـراد بـه عفونـت      کند و باعـث مـی   بدن پیدا میدستگاه ایمنیتداخل بیشتري با 

در نهایت بیماري زمانی وارد مرحله سـوم یـا ایـدز خواهـد شـد کـه شـمار         .دچار شوندتومورو طلب فرصت

.سلول در هر میکرولیتر برسد 200به کمتر از +CD4هاي سلول

، مصاحبه نویسنده مسئول مقاله با کارشناسان اداره ایدز وزارت )1397. (اداره ایدز وزارت بهداشت- 2

  .1397ماه  دي 18.بهداشت
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هاي خاصی مانند  ایدز در میان گروه/وي آي که نخستین مبتالیان به اچآنجااز

بندوبار  عنوان بیماري افراد بی شدند، لذا در سطح جامعه بهگرایان مرد شناسایی  همجنس

پیرامون آن شکل  1روي، نوعی ترس عمومی و هراس اخالقی جنسی تصور شد و ازاین

عنوان  اي در بسیاري از موارد با مبتالیان آن؛ نه به مبتنی بر چنین برداشت عمومی. گرفت

، 5، طرد4، خشونت3، تبعیض2انزوا عنوان مجرمان اخالقی برخورد شد و بیمار، بلکه به

یکی از .دست بر زندگی آنان سایه افکند و پیامدهاي ناگوار دیگري ازاین 6تحقیر

ایدز براي مبتالیان، تحقیر اجتماعی آنان /وي آي ترین پیامدهاي اجتماعی ابتال به اچ مهم

جایی یا  بهپذیرش یا اتفاقاتی است که منجر به جا جوهرة تحقیر، اقدامات غیرقابل. است

مراتب اجتماعی یا حذف شدن از شبکۀ روابط  کنار رفتن جایگاه اجتماعی فرد در سلسله

کند و همچنین یکی  شود، نوعی درد حاد که فرد را درون خود زندانی می اجتماعی می

هاي روانی و  هاي اجتماعی را دچار تنش از نیرومندترین ابزارهایی است که سوژه

ه و آنان را به اتخاذ راهبردهاي تخریبی علیه خود یا دیگران شماري کرد اجتماعی بی

;Smith, 2008(دهد  سوق می Luban, 2009 ،به نقل از صادقی فسایی و 2010و لیندنر

  ).100: 1395نیکدل،

تر است،  این پیامد نامطلوب براي مبتالیان زن در ساختارهاي مردساالرانه محسوس

اي  ارکرد ایدئولوژیک گفتمان مردساالري، تهدید بالقوهجنسیت در زنان، به دلیل ک«زیرا 

»کند براي تحقیرشدگی آنان است که نحوة مواجهه با تحقیر را براي آنان دشوار می

؛ نتیجتاً، در تالقی زنانگی و بیماري، زنان )99: 1395صادقی فسایی و نیکدل (

یاري از هاي بیشتري را متحمل خواهند شد و این در حالی است که بس آسیب

دانند  ایدز می/وي آي پذیرترین گروه و قربانیان اصلی اچ متخصصین امر، زنان را آسیب

                                               
1. Moral Panic
2. Isolation
3. Discrimination
4. Violence
5. Ejection
6. Humiliation
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ترین جمعیت در حال رشد مبتال به  زنان سریع«زیرا تحقیقات نشان داده است که 

تر تسلیم  ایدز هستند و زناِن بیشتر فقیر، کمتر سالم هستند و از مردان، سریع/وي آي اچ

Keigher, Stevens and(»شوند ایدز می Plach, 2008: 43(. زنان، در مقابل «همچنین

اي که یک داغ مضاعف نسبت به بیماران  گونه پذیرتر هستند به داغ ایدز و تبعیض آسیب

  .)Kalichman, 2003: 442(»کنند مرد با خود حمل می

گی اهمیت دانستن و طرد، هم نپذیرفتن، غیر دانستن، رد کردن، کنارگذاشتن، کم

. المللی گسترده است مصادیقی از تحقیر اجتماعی هستند که در سطوح بین فردي تا بین

به عقیدة . کند را استفاده می "2جامعۀ تحقیر"اصطالح  1مبتنی بر این ایده، اکسل هونت

شود و در آن جامعه  به تو احترام گذاشته نمی«اي است که  وي، جامعۀ تحقیر، جامعه

نوعی  هاي اجتماعی به این پیامدها و واکنش. )Honneth, 1997: 360(»شوي دیده نمی

اي از عوامل است که ریشه در أنگ و استیگماي  پیوسته و مجموعه هم در یک بافت به

صورت  شان از ابتال به چنین تجاربی براي زنان و تجربه زنانه. پیرامون این بیماري دارند

تحقیر یک فرد «.روانی خواهد بود مضاعف و توام با پیامدهاي اقتصادي، فرهنگی و

طور کامل به نابودي شخصیت وي بیانجامد که شاید بهبود آن غیرقابل  ممکن است به

  .)Greeff  et al, 2009(»ممکن باشد

دانند  تحقیر را یک تروماي اجتماعی می )2001لیندنر،(همچنین برخی محققان 

ندگی اکنون و آینده افراد گذاشته تواند اثرات بلندمدت و دیرپایی بر ز که می) 43: ص(

 De(زمان شرم و از دست دادن جایگاهشان را تجربه کنند و منجر به آن شود که هم

Rivera, 2013: 243( خصوص در  روي، شناخت سازوکارها و پیامدهاي آن به ؛ ازاین

از  .ایدز اهمیت بسزایی دارد/وي آي تر زنان مبتال به اچ طور خاص ارتباط با زنان و به

که بیماري با کژکارکرد روابط اجتماعی همراه شود، ضرورت  سویی دیگر هنگامی

به این . یابد هاي اجتماعی زندگی بیماران اهمیت مضاعفی می پرداختن به بیماري و جنبه

                                               
1. Axel Honneth
2. Society of humiliation
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منظور، فرایند درك و تجربه تحقیر و نحوة تأثیر آن بر زندگی اجتماعی افراد مبتال 

هاي  بر همین اساس، بررسی موضوع تحقیر در میان جمعیت. کند اهمیت اساسی پیدا می

با توجه به انگ اجتماعی پیچیده و شدیدي که پیرامون . تواند روشنگر باشد متفاوت می

ایدز وجود دارد، مبتالیان این بیماري در معرض قضاوت، نادیده /وي آي بیماري اچ

مندي  ، ناعدالتی در بهرهگرفته شدن، طرد شدن از روابط و تعامالت، کنار گذاشته شدن

که چنین رفتارهایی در  ازآنجایی. گیرند از منابع و امکانات، تحقیر و مانند آن قرار می

گذارد، بررسی  کتمان و تشدید بیماري و سالمت فرد و جامعه تأثیر نامناسب زیادي می

روي، پژوهش  ازاین. وضعیت و کندوکاو فرایندها از اهمیت اساسی برخوردار است

گویی به سؤاالت کلی زیر است و در امتداد آن  ضر در وهله نخست به دنبال پاسخحا

  :دهد سؤاالت جزئی دیگري را نیز دنبال کرده و پاسخ می

اي از تحقیر اجتماعی ناشی از ابتالیشان  ایدز چه تجربه/زنان مبتال به اچ آي وي

اند؟ داشته

  

  پیشینه تحقیق

تاکنون تحقیق مستقلی با موضوع تحقیر در بین  دهد که بررسی ادبیات موضوع نشان می

وجود، کارهاي داخلی و خارجی چندي  نشده است بااین وي انجام آي مبتالیان به اچ

هاي خود از پیامد تحقیر و یا معانی مشابه با آن در میان مبتالیان  وجود دارند که در یافته

  .شود ه میطور مختصر به آنها پرداخت اند که در اینجا به صحبت کرده

 147اي  مقطعی و با نمونه -اي توصیفی در مطالعه) 1384(مسعودي و فرهادي 

مثبت و مبتالیان به ويآياچمیزان حمایت اجتماعی خانواده از افرادنفري به بررسی 

از افراد نمونه، حمایت % 5/56دهد که  نشان مینتایج. اند آباد پرداخته در شهر خرمایدز

  . کنند اجتماعی ضعیفی از سوي خانواده دریافت می
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که از طریق یک مطالعه کیفی و ) 1391(در تحقیق مالاسمعیل شیرازي و همکاران 

شده است، به بررسی پیامدهاي داغ ننگ و  زن مبتال انجام 10بر اساس مصاحبه با 

هاي تحقیق مذکور، تمامی  مبتنی بر یافته. اند وي پرداخته آي ه اچبرچسب در زنان مبتال ب

مدهاي بسیاري را از داغ ننگ، برچسب و تحقیر از سوي جامعه زنان مورد مطالعه پیا

  .اند تحمل نموده

نشان داده است که بیماران مبتال به ) 1392(هاي تحقیق ساسانی و همکاران  یافته

ن از بیماري آنها، طیف وسیعی از مشکالت را به علت ایدز به دنبال مطلع شدن دیگرا

) پدیدارشناسی(پژوهش مذکور به روش کیفی . کنند انگ ناشی از بیماري ایدز تجربه می

ترین مضامینی که از این  مهم. نفر به انجام رسیده است 13و با جامعه پژوهشی 

اند،  گذاري شده مآمده و تحت عنوان مقوله مرکزي انگ نا دست مشکالت در تحقیق به

هاي فاسد، لکه ننگ و  هاي کثیف، آدم مانند آدم(هاي نامناسب  اند از برچسب عبارت

  . حمایت ارزشی و عدم ، طرد شدن، بی)موارد مشابه

ایدز /وي مثبت آي تجربه زیسته مادران اچ در تحقیقی به بررسی) 1393(رضائی 

اي  به روش کیفی نظریه زمینه نفر و 20عضو باشگاه مثبت کرمان، با جامعه پژوهشی 

واهمه «مقوله استخراجی محقق در تحقیق مذکور، دو مضمون  16از میان . پرداخته است

  .آمده که با تحقیر پیوند دارند دست به» )استیگما(طرد و ننگ «و » مرگ ننگین

نفر و به  30که با جامعه پژوهشی ) 1393(هاي پروین و اسالمیان  بر اساس یافته

ایدز در روابط اجتماعی خود با /وي آي شده است، افراد مبتال به اچ فی انجامروش کی

ایدز هراسی، طرد :اند از دهد و عبارت اند که در هفت میدان اجتماعی رخ می طرد مواجه

هاي حمایتی، طرد نمادین، طرد فضایی  از روابط اجتماعی، طرد اقتصادي، طرد از شبکه

  .و طرد از حوزه درمان

نفر و به روش  17که با جامعه پژوهشی ) 1396(احمدنیا و همکارانپژوهش  

 وي مثبت آي دهد که در ارتباط با زنان اچ شده است، نشان می اي انجام کیفی و زمینه

آمیز با این بیماران و درنتیجه  وي موجب بروز رفتارهاي تبعیض آي أنگ مرتبط با اچ
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مشکالت جسمانی، روانی، انزوا و شود؛  بروز مشکالت و دغدغه در این زنان می

کاري در  هاي اقتصادي، نگرانی از دست دادن شغل، توسل به پنهان افسردگی، نگرانی

محیط کار، تجربۀ طردشدن و از دست دادن حمایت خانواده و دوستان، محدودیت 

دسترسی به درمان، نگرانی در مورد ازدواج و تعامالت اجتماعی محدودتر، از جمله 

  .است که پیش روي این بیماران قرار داردمشکالتی 

توان به چند پژوهش خارجی نیز اشاره  شده می هاي داخلی انجام در کنار پژوهش 

ها که جامعه آماري آن متفاوت از تحقیق حاضر است  یکی از این پژوهش. نمود

ان باشد که بر روي زندانیان عراقی زندان ابوغریب انجام شد، بسیاري از آن پژوهشی می

رفتارهاي تحقیرآمیز سربازان و زندانبانان آمریکایی مانند اجبار زندانیان در برهنه شدن، 

هاي فیزیکی  نمایش تصاویر آنان را از شکنجه... وپا رفتن، التماس کردن و چهار دست

تر دانستند زیرا معتقد بودند که درد فیزیکی ناشی از شکنجه به پایان رسیده  دردناك

گونه  آن). Baer, 2007(رفتار تحقیرآمیز همیشه در ذهنشان وجود دارد  است اما تصاویر

تحقیر به رنج، خشم، کند؛  بیان می» 1جهان چهارم«که نتیجه تحقیقات موسسه موسوم به 

اعتمادي به  توجهی و بی گیري از جامعه، بی عدالتی، کناره ستیز و پرخاش، احساس بی

ATD(شود  دیگر افراد و نهادها منجر می fourth world, 2012: 40 .( تحقیق کارر و

زن مبتال به روش  24که بر روي انگ و تبعیض ناشی از ایدز با ) 2004(2گراملینگ

هاي درمانی  کیفی انجام شد، نشان داد برچسب بیماري ایدز در زنان مبتال مانع مراقبت

شتی، است ضمن اینکه این زنان توسط اعضاي خانواده، دوستان، تسهیلگران بهدا

نتایج یک . شوند نوعی تحقیر می شوند و یا به میکارفرمایان و متولیان کلیسا نادیده گرفته

% 93ایدز در نپال حاکی از آن بود که /وي آي زن مبتال به اچ 43تحقیق مقطعی بر روي 

ترین خشونت علیه  اند و مهم برده افراد موردتحقیق، حداقل از یک نوع خشونت رنج

تحقیر اجتماعی بوده است که از سوي نزدیکان بر آنان وارد  مربوط به% 90این زنان با 

  .)Aryial et al, 2012(شده است 

                                               
1. fourth world
2. Carr and Gramling
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جوان مبتال به 28در تحقیقشان بر روي  ،)2013(1و کاتز دورلهاي  مبتنی بر یافته 

و پیامدهاي (وي در انگلستان، جوانان مورد مطالعه براي اجتناب از انگ خوردن  آي اچ

عنوان دلیل بستري  هایی مانند ارائه بیوگرافی دیگر به از استراتژي )ی مانند تحقیربالفصل

و بیماري، پنهان کردن دارو در خانه و مدرسه و نزد همساالن و تجاهل نسبت به دانش 

  . کنند استفاده می» زیر بودن سربه«و » قانون سکوت«وي، اتخاذ  آي اچ

وي در  آي اچبررسی وضعیت زنان مبتال به«با عنوان ) 2018(2نتایج تحقیق اورابی

ویژه براي زنان  نشان داد رابطه جنسی خارج از ازدواج، به» 3خاورمیانه و شمال آفریقا

در وي آي اچهاي روي، این واقعیت که بخش زیادي از عفونت بسیار منفی است و ازاین

اي درك نشده  هطور گسترد شود، هنوز به بین زنان در یک رابطه زناشویی منتقل می

بیشتر از همتایان مرد خود تحت تأثیر ننگ و وي آي اچرو، زنان مبتال به ازاین.است

تبعیض، محرومیت از مراقبت، نگرش تند و زننده، طرد و نقض محرمانه بودن 

خصوص در بین کارکنان بهداشت و درمان که متخصص در مراقبت از به -اطالعات

این زنان شاهد تجربیات دردناك روبرو شدن با تحقیر . قرار دارند -نیستندوي آي اچ

نوعی که مجبورند یا نیازهاي برآورده نشده و درد خود را در سکوت تحمل  هستند به

خود را پنهان کنند تا بتوانند نیازهاي سالمتی خود را  وي آي اچ کنند و یا وضعیت

  .برطرف کنند

نخست اینکه . ته الزم استگفته، ذکر چند نک مرتبط با بررسی تحقیقات پیش

بار تحقیر بر فرد و روابط اجتماعی است زیرا با نادیده و خوار انگاشتن  پیامدهاي زیان

اي که براي  نکته .دهد فرد عمالً او را به بیرون از چرخه مفید حیات اجتماعی سوق می

اع نیز در بار بیشتري از افراد معمول اجتم تواند پیامدهاي زیان تحقیق میبیماران مورد

عنوان یکی از پیامدهاي یک بیماري با انگ  نکته دیگر اینکه تحقیر به. پی داشته باشد

                                               
1. Dorrell & Katz
2. Doaa Oraby
3. Middle East and North Africa (MENA)
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در تحقیقات مرور  شده در میان . اجتماعی شدید گویی مفروض انگاشته  شده است

هاي  طور مستقل به تحقیر پرداخته نشده ولی برچسب ایدز تاکنون به/وي آي بیماران اچ

  .تحقیقات آمده است از مصادیق تحقیر اجتماعی مبتالیان هستند نامناسب که در برخی

حال، در  بااین. در نتیجه در این حوزه، پیشینه پژوهش درخوري وجود ندارد

عنوان یک مفهوم فرعی موردتوجه قرار گرفته است و  شده، تحقیر به تحقیقات انجام

وان یکی از پیامدهاي ابتال عن نیز به تحقیر؛ به) ویژه تحقیقات خارجی به(برخی تحقیقات 

در واقع براي این تحقیقات وقتی انگ و طرد باشد، تحقیر . اند به این بیماري، اشاره کرده

آنچه که در این میان مورد غفلت قرار گرفته ابعاد، حدود، .نماید نیز بدیهی می

هه با این اي از مواج تواند ابعاد ناشناخته سازوکارها و فرایندهاي تحقیر است که خود می

رو، پژوهش حاضر با  ازاین. رفت از آن را روشن کند هاي برون بیماري و همچنین شیوه

عطف به این خأل پژوهشی درصدد بررسی تجربه تحقیر اجتماعی در زنان مبتال به 

  .ایدز است/وي آي اچ

  

  چارچوب مفهومی پژوهش

رو در مسـیري   یـن دهـد و ازا  تحقیق کیفی نقطه عزیمت خود را تئوري خاصی قرار نمی

در واقع استفاده محقق از تئـوري بیشـتر از آنکـه    . کند جدا از فرضیه آزمایی حرکت می

از بررسی  ).1394صادقی فسایی،(مبنایی و از ابتداي کار باشد، استنادي و تطبیقی است 

هاي أنـگ   شود که تئوري متون نظري مرتبط با مفهوم تحقیر اجتماعی، چنین استنباط می

عنـوان   همچنین تجربه زنانـه بـه  . و طرد اجتماعی نیز با این مفهوم قرابت دارد اجتماعی

یکی دیگر از مفاهیم مهم در پژوهش حاضر است کـه تجربـه تحقیرشـدگی را از منظـر     

و  "ارتباط با خود"هونت که روابط انسان را به دو دسته . کند اي زنانه بررسی می تجربه

کند، معتقد است تحقیر رابطه فرد با خودش را تحـت  بندي می دسته "ارتباط با دیگران"

  :اند از داند که عبارت وي رابطه فرد با خود را شامل سه مؤلفه می. دهد تأثیر قرار می



  

  1399تابستان، 24، شماره هفتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   198  

  و احساس یگانگی با محیط پیرامون؛) ذهن و بدن(اعتماد به خود  :نفس اعتمادبه-ا

  ه؛عنوان یک عضو خاص و باارزش جامع تصور خود به :نفس عزت-2

 ,Honneth(دهنده دارا بودن کرامت و ارزش اخالقی است نشان :احترام به خود-3

1997: 362(.  

فراهم نمودن شرایط ارتباط مثبت با خود براي افراد جامعه، «این در حالی است که 

پایه عدالت اجتماعی است، زیرا رابطـه مثبـت بـا خـود، منجـر بـه ایجـاد و شـکوفایی         

»آل مـورد نیـاز اسـت    شود که براي زندگی ایده ي و جمعی میهاي فرد مجموعۀ قابلیت

)Whisnant, 2016: 3( .  صادقی فسایی و نیکـدل)مصـادیق تحقیـر اجتمـاعی را    )1394

کارگیري الفـاظ رکیـک،    تمسخر و استهزا، به(تحقیر کالمی :دانند  مشتمل بر دو دسته می

) االغ یا اشیاي پست مثل آشغال تشبیه به حیوانات مانند گاو،(کارگیري القاب تشبیهی  به

اعتنایی، نادیـده گـرفتن و مسـتقیم     غیرمستقیم؛ مانند نیشخند، نوع نگاه، بی(و غیرکالمی 

  ).54-56:صص()...مانند کتک زدن، هل دادن، آزار جنسی و

تحقیر اجتماعی، داراي سطوح مختلف و چندوجهی است، زیرا که ابعـاد و وجـوه   

هـاي   دسترسی به منابع، شـبکه روابـط اجتمـاعی و نقـش     متفاوتی چون تصور از خود،

تحقیر فرایندي پویاسـت زیـرا داراي سـازوکارها،    . دهد اجتماعی را تحت تأثیر قرار می

توانـد کنشـی یـا واکنشـی      تحقیر می. عوامل ایجادکننده و قابلیت تولید و بازتولید است

صـادقی  (»حقیر کـردن دارنـد  شوند تمایل بیشتري به ت افرادي که بیشتر تحقیر می«. باشد

توانـد بـه    تحقیرگـر مـی   -این جابجایی نقش تحقیر شونده) 53: 1394فسایی و نیکدل،

شکل مرضی در جامعه شیوع پیدا کرده و چرخه تحقیر را در حال پویـایی و بـازآفرینی   

اي اسـت زیـرا بـه سسـتی و تضـعیف روابـط        همچنین تحقیر فرایندي رابطـه . نگه دارد

عدم تعلق وي منجر  شـده  قدرتی و اي شدن فرد، کاهش مشارکت، بی یهاجتماعی، حاش

چرخـه تـرس، انتقـام و قربـانی بـودن      «. دهنده روابط نابرابر اجتماعی اسـت  و نیز نشان

یـا محرومیـت از منـابع    (و خـروج  ) تنـزل (دربردارندة نتایجی چون شکسـت، سـقوط   

تحقیـر  ). Smith, 2008: 370(»شـود  است که توسط فرایند تحقیـر ایجـاد مـی   ) مناسب
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ــود دارد   ــز در خ ــاعی را نی ــرد اجتم ــوعی ط ــاعی ن ــاعی را  . اجتم ــرد اجتم ــیلور، ط س

  .)Silver, 2008: 302(داند گسیختگی پیوندهاي اجتماعی بین فرد و جامعه می ازهم

ها، افراد از مشارکت  داند که طی آن هایی می طرد اجتماعی را ناشی از شیوه 1گیدنز

یـا  (هـاي طـوالنی بیکـاري     ایـن افـراد دوره  . شـوند  تر محروم می رگکامل در جامعه بز

کنند و براي تأمین مایحتاج خود عمدتاً به  را تجربه می) مدت هاي زودگذر و کوتاه شغل

بر همین اساس طرد اجتمـاعی   ).431و  461: 1389گیدنز،(اند  هاي دولتی وابسته کمک

طـرد تـدریجی و   (هاي مشـارکت   ب مؤلفهبرحس. دانند هاي گوناگونی می را داراي مؤلفه

، حقـوق شـهروندي   ...)مداوم از مشارکت کامل در امور اجتماعی، اقتصادي، سیاسـی و 

محرومیت از (ها  ، دسترسی به فرصت)نداشتن منزلت شهروندي و محرومیت از حقوق(

فقدان توانمندي در دسترسی به منـابع در  (، قدرت )هاي بهتر زندگی ها و شانس انتخاب

هـاي   جدا شدن کامل یـا جزئـی از شـبکه   (و شبکه اجتماعی ) طح فردي یا ساختاريس

فیروزآبـادي و صـادقی،   (شـود   ضـعیف تعریـف مـی   ...) اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و

افتـد بلکـه نتیجـه     بـاره اتفـاق نمـی    یـک  از نظر مانک، طرد اجتماعی به ).28-27: 1394

تدریج بـه   شدگی شروع و ممکن است به هفرآیندي است که با اشکالی از به حاشیه راند

  . )Munk, 202: 3(طرد کامل اجتماعی منتهی شود 

ها و عناصري در تضاد یا تقابـل و   به حاشیه رانده شدن مستلزم این است که مؤلفه

2این عناصر ناخوشایند را گـافمن . تر در فرد وجود داشته باشد ناخوشایند جامعه بزرگ

اصطالح داغ ننگ براي اشاره به ویژگی «. کند گذاري می نام »داغ ننگ«با عنوان ) 1386(

آور است، اما باید توجـه کـرد    شود که شدیداً بدنام کننده یا ننگ کاربرده می یا صفاتی به

زنی یک صفت نه در ذات، بلکه در روابط اجتماعی است؛ به سخن  که ریشه قدرت داغ

تواند به عادي جلوه دادن دیگر افـراد   زند، می دیگر صفتی که داغ ننگ بر پیشانی فرد می

: 1386گـافمن، (»نام کننده است و نه بدنام کننده نفسه نه خوش کمک کند؛ بنابراین، فی

                                               
1. Giddens
2. Goffman
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دهد که این اصطالح برگرفته از یونان باستان است و بـراي نسـبت    وي توضیح می .)32

دربـارة مردمـی   رفت که چیزي بد یا غیراخالقی را  هایی جسمی به کار می دادن به نشانه

در جامعـۀ معاصـر سـه شـکل از أنـگ      . هاي جسمی را داشتند داد که آن نشانه نشان می

  :وجود دارد) استیگما(

هاي فیزیکی  مانند انواع گوناگونی از بدقوارگی) جسمی(بدنی ) کراهت(زشتی  -1

  هاي جسمانی؛ و بدشکلی

پـذیر   سـلطه  النفس و نواقص و کمبودهاي شخصیتی فردي مانند تقلب، ضعیف -2

داشـتن ایـن   . اعتمـادي  ناپـذیر و بـی   بودن یا داشتن احساسات غیرطبیعی، عقاید انعطاف

شـود کـه بـراي مثـال دچـار       صفات با توجه به شواهد موجود بـه کسـانی مربـوط مـی    

خواهی، بیکـاري،   جنس اختالالت روانی، زندان، اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل، هم

همچنــین اخــتالل ذهنــی، . فتارهــاي افراطــی سیاســی هســتنداقـدام بــه خودکشــی و ر 

  ؛...هاي انتقالی جنسی و الکلیسم و تمایالت مربوط به خودکشی و بیماري

ها کسانی هسـتند   مردمی با این گرایش. اي نژاد، مذهب و ملیت استیگماي قبیله -3

عـیض بـراي   اند، اما تفاوت آنها در طرق منفی است و سبب تب که با بیشتر مردم متفاوت

یافته و تمـام اعضـاي    ها انتقال اي طی نسل این داغ ننگ قومی و قبیله. شود این گروه می

  ).34:همان منبع(یک خانواده را یکسان آلوده کرده است 

ها ممکن است در ارتباط با ابتالي خود دچار أنـگ   مبتالیان به برخی بیماري      

ابط جنسی یا بهداشت فردي مرتبط هسـتند  هایی که اغلب با رو بیماري. اجتماعی شوند

در ایـن میـان تجربـه    . گونه باشـند  توانند این هاي آشکار جسمی دارند می یا اینکه نشانه

تجربه زنانـه  . العمر باشد تواند خاص، پیچیده و حتی مادام هایی می زنانه از چنین بیماري

شرایط دارد زیرا بـه لحـاظ   از وقایع و پیشامدها تفاوت بنیادین با تجربه مردان از همان 

ابـاذري،  (فرهنگی با متغیرهاي دیگري نظیر نژاد، طبقه و قومیت کدگذاري  شده اسـت  
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مفهــوم تجربـۀ زنانــه از مفـاهیم کلیــدي در مواضــع    ).83: 1387صـادقی و حمیــدي، 

  .است 1شناختی طرفداران حقوق زنان شناختی و هستی معرفت

عنـوان تجربـه کـل انسـان تلقـی شـود،        بـه ها معتقدند وقتی تجربه مردان  فمینیسم«

شناسی، اهداف پژوهش و دانش حاصل از آن به ایجاد انحراف  ها، مفاهیم و روش نظریه

). Harding & Hintikka, 1983: 10(شـود   در زندگی اجتماعی و تفکر انسانی منتهی می

د دارند هاي مختلفی از جهان وجو تجربه«: گوید دربارة تجربۀ زنان می 2دوروتی اسمیت

ما نبایـد چهـارچوب مفهـومی خـود را بـر      . اند ها نیز باهم متفاوت هاي این تجربه و پایه

در این میان گرچه نظـرات مختلفـی   . )Smith, 2008: 377(»دنیاي دیگران تحمیل کنیم

آل تـایپی تحـت    تـوانیم از ایـده   اما مـی «در مورد اندیشه زنانه و تجربه زنانه وجود دارد 

گیـرد، امـا داراي    سخن بگوییم که اگرچه بر روي طیفـی قـرار مـی   » زنانهتجربه «عنوان 

شود آن را ذیل یک عنـوان کلـی    اي است که موجب می هاي منطقی ها و انسجام شباهت

  ). 85: 1387اباذري، صادقی و حمیدي،(»بگنجانیم

فـرد از بـدن، احسـاس،     اي منحصـربه  توان تجربه زنانه را تجربـه  به بیانی ساده می 

این تجربـه  . اندیشه، اجتماع و جهان دانست که زن بودن امکان آن را فراهم نموده است

اقتصادي، سطح تحصیالت، سـن، باورهـاي   -هاي اجتماعی گرچه توسط زنانی با پایگاه

شود اما داراي وجوه و عناصر مشترکی است کـه   فرهنگی و مذهبی گوناگون حاصل می

ایـن تجربـه زنانـه    «. زنانه از اتفاقات قلمداد کـرد توان آن را در قالب مشترك تجربه  می

هایی منطقی است کـه   ها و انسجام گیرد، اما داراي شباهت اگرچه بر روي طیفی قرار می

: 1386ها و حمیـدي،  جمشیدي(»شود آن را تحت یک عنوان کلی بگنجانیم موجب می

حاضـر در پـژوهش    اي که در اینجا مدنظر و مورد استناد است، تجربه زنان تجربه). 85

ایدز بـوده و تجربیاتشـان در یـک بسـتر و زمینـۀ اجتمـاعی       /وي آي است که مبتال به اچ

  .اندازهاي ویژه براي آنان  شده است تکوین و تغییریافته و باعث خلق چشم

                                               
1. Feminists
2. Dorothy Smith



  

  1399تابستان، 24، شماره هفتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   202  

توان گفت تحقیر اجتماعی اشاره به فرآینـدي   گفته می مبتنی بر مقدمات نظري پیش

واکنشـی بـا دیگـر وجـوه     -رد که در رابطه دوسویه و کنشیپویا، چندبعدي و پیچیده دا

. محرومیت اجتماعی مانند أنگ اجتماعی، تجربه زنانه از بیماري و طـرد اجتمـاعی دارد  

این زنان ممکن است برخی یا وجوه تحقیر کالمی یا غیرکالمی را در ارتباط بـا ابـتالي   

دگی آنان مانند مشـارکت داده  این تحقیرشدگی در بسیاري از ابعاد زن. خود، تجربه کنند

نشدن در روابط و مناسبات، طرد از شـبکه روابـط خـانوادگی، کـاري و خویشـاوندي،      

بر این اساس، سؤاالت اصـلی  . قدرتی در دسترسی به منابع و امکانات را تجربه کنند بی

ایـدز  /وي آي تجربه تحقیر اجتماعی در زنان مبـتال بـه اچ  ) 1اند از اینکه  پژوهش عبارت

ایدز چگونـه بـا تحقیرشـدگی خـود مواجـه      /وي آي زنان مبتال به اچ) 2گونه است؟ و چ

شوند؟ می

  

شناسی پژوهش روش

اي از حوادث معین  تري به فرد، موقعیت یا سلسله بخواهیم نگاه عمیق«هر زمان که 

درستی ما را به هدف  تواند به تحقیق کیفی می)307: 1389دالور،(»داشته باشیم

یا نگاه از درون و مشارکت محور  1نوع نگاه در تحقیق کیفی امیک. ن برساندموردنظرما

ها و رفتارها در  اطالعات با ارجاع به عقاید، ارزش«و ) Newman et al, 2006(است

مبتنی بر چنین ). 93: 1392محمدپور،(» آیند نخورده به دست می بستر اجتماعیِ دست

سئله تحقیق انتخاب شد و با توجه به شناخت هایی رویکرد کیفی براي بررسی م آموزه

محدود از موضوع در میان گروه پژوهشی مورد مطالعه که تعامل و اخذ اطالعات از آنها 

 با محدودیت همراه است، براي تحلیل اطالعات از روش کیفی تحلیل مضمونی استفاده

. دز هستندای/وي آي جامعه پژوهشی در تحقیق پیشرو، زنان مبتال به اچ. شده است

ها دو معیار  به این معنا که در انتخاب نمونه. هدفمند است-انتخاب نمونه به شیوه نظري

                                               
1. Emic
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ها برحسب  رو، تالش شد نمونه نقطه اشباع نظري و تنوع مبناي کار بوده است؛ ازاین

هاي تحقیقی و محیطی اجازه  اي و تا آنجا که محدودیت هاي زمینه برخی ابعاد و شاخص

  . کثر تنوع را دارا باشندداد، حدا می

مبتنی بر آن . مالك تعیین حجم نمونه نیز اشباع نظري سؤاالت تحقیق بوده است

باشگاه استاد معین، باشگاه (هاي مثبت در استان تهران  نفر از زنان عضو باشگاه 21

مورد  1397و اردیبهشت  1396هاي بهمن و اسفند  طی ماه) ورامین و باشگاه شهریار

یافته است که  ساخت ابزار گردآوري اطالعات، مصاحبه نیمه. ار گرفتندمصاحبه قر

سؤاالت ... گویی افراد نمونه، میزان سواد، نحوه پاسخگویی، سن و برحسب نحوه پاسخ

این سؤاالت . ولی سؤاالت اصلی از همه افراد نمونه پرسیده شد. یافت وتعدیل می جرح

قبل از آن در مورد ایدز ) 2ات شدي؟ ريبیما/چطور متوجه ابتال) 1عبارت بودند از 

) 4چطور متوجه شدن؟.... ات شدن؟ چه کسانی متوجه بیماري) 3شناختی داشتی؟

در مقابل اون واکنش چه کار ) 5بیماري تو چطور بود؟ /شون به ابتال رفتارشون یا واکنش

بدترین ) 7ات داشت؟ متوجه شدن دیگران چه تأثیري روي زندگی) 6کردي؟  می

بین کسایی که از ) 8فتارهایی که به دلیل بیماریت باهات انجام دادن چی بوده؟ ر

شده به ) 9اش رو باهات قطع کنه یا کم کنه؟ بیماریت مطلع شدن کسی بود که رابطه

اگر به عقب ) 10جایی یا انجام کاري و فعالیتی منع بشی؟ خاطر بیماریت از رفتن به

  فهمن مبتال هستی؟برگردي، بازم اجازه میدي دیگران ب

تحلیل . صورت مضمونی انجام گرفت ها به وتحلیل داده پس از گردآوري، تجزیه

ها چه  ها با این هدف که داده و تحلیل داده 1عبارت است از عمل کدگذاري«مضمونی 

محمدپور،(» هاست این نوع تحلیل در وهله اول به دنبال الگویابی در داده. گویند می

دست آمد، باید حمایت تمی یا موضوعی از  ها به که الگویی از دادهزمانی ). 66: 1390

، )دقیقه 48میانگین (ها  در پژوهش حاضر پس از انجام مصاحبه. آن صورت بگیرد

مضامین اصلی و فرعی بر  2سازي صورت گرفت و سپس بر اساس جدول شماره  پیاده

                                               
1. Coding
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ي باز در این پژوهش، کدگذار. استخراج شد 3، گزینشی2، محوري1اساس کدگذاري آزاد

پس از استخراج مفاهیم اولیه، در مرحله دوم مفاهیم مرتبط . جمله به جمله انجام شد

در مرحله آخر نیز مضامین فرعی ادغام . مضمون فرعی به دست آمد 19باهم ترکیب و 

  .مضمون اصلی استخراج شد 5و 

  

  و اعتماد و مسائل اخالقی 4قابلیت اطمینان

هـا از چهـار معیـار جداگانـه گوبـا و لینکـولن اسـتفاده شـد          داده5جهت اعتمادپـذیري 

)Creswell, 2013: 211 (9پذیري و انتقال8، تأییدپذیري7د، اعتما6اعتبار:اند از که عبارت .

ــه   ــل اولی ــس از تحلی ــن اســاس پ ــر ای ــه) کدگــذاري آزاد(ب ــا  دســت مفــاهیم ب ــده ب آم

هاي مثبت مورد مراجعه، بـه   اشگاهشوندگان، مددکاران اجتماعی و روانشناسان ب مصاحبه

شده به همکاران پژوهش  براي قابلیت اعتماد نیز مضامین استخراج. اشتراك گذاشته شد

  .ارائه و مورد نقد و بررسی قرار گرفت

-58: 1388فلیک، (شناختی مربوط به تحلیل محتواي کیفی هاي روش مطابق آموزه

خصوصی و حقوق افـراد، محرمانـه    کسب رضایت شفاهی آگاهانه، توجه به حریم) 49

ها بـا   نگهداشتن اطالعات و رازداري در گزارش مورد توجه قرار گرفته است و مصاحبه

طـی مصـاحبه از مشخصـات فـردي     . شـده اسـت   نام مستعار ثبت، ضـبط و اسـتخراج  

 21هاي فوق با  مبتنی بر مالك. شوندگان و دلیل ابتالي آنان سؤالی پرسیده نشد مصاحبه

  .مصاحبه انجام گرفت 1نم به شرح جدول شماره نفر خا

                                               
1. Open coding
2. Axial coding
3. Selective coding
4. Dependability
5. Trustworthiness
6. Credibility
7. Dependability
8. Confirmability
9. Transferability
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  هاي پژوهش یافته

ها، براي آنکه شناخت بهتري از جامعه پژوهشی حاصل شود،  قبل از ورود به بخش یافته

مرور این . شود ارائه می 1شوندگان در جدول شمارة  شناختی مصاحبه اطالعات جمعیت

  .بود ها مثمر ثمر خواهد اطالعات در هنگام تحلیل یافته

  هاي نمونه توصیف ویژگی

سـاله مبـتال بـه ایـدز اسـتان تهـران هسـتند کـه در          49تـا   25افراد نمونه زنان  -

  هاي مثبت عضویت دارند؛ باشگاه

درصـد داراي تحصـیالت    38سواد، کنندگان در تحقیق بی درصد از مشارکت 5/9-

زیر % 95(پلم درصد داراي تحصیالت دی 24درصد داراي تحصیالت سیکل،  19ابتدایی،

دیپلم و لیسانس دارند؛ مانده فوق درصد باقی 5/9و ) دیپلم

  یک از افراد نمونه استخدام رسمی یا دولتی نبوده یا مشاغل خانگی ندارند؛ هیچ -

کننده در تحقیق همسرانشان را به دلیل مـرگ ناشـی از    درصد زنان مشارکت 33-

  اند؛ داده ابتال به ایدز ازدست

 6فرزند هستند که یک نفرشان فرزند  4تا  1ن مورد مطالعه داراي درصد زنا 38-

  .ایدز دارد/وي آي ساله مبتال به اچ

  هاي جمعیت شناختی نمونه ویژگی -1جدول 

مدت ابتال   تحصیالت  وضعیت تأهل  سن  نام مستعار  کد

  )سال(

  وضعیت اشتغال

  نظافت منازل  7  سیکل  مطلقه  41  مهتاب  1

  دار خانه  4  اهنماییدوم ر  متأهل  28  زهره  2

  دار خانه  6  دیپلم فوق  متأهل  37  منصوره  3

  دار خانه  5  پنجم ابتدایی  متأهل  35  آسیه  4

  وقت کار پاره  6  دیپلم  مطلقه  31  آزاده  5

  بیکار  4  راهنمایی  شده همسر فوت  26  عاطفه  6
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  خدمات  3  پنجم نهضت  متارکه  38  زلیخا  7

  ربگی مستمري  4  ابتدایی  مطلقه  37  کلثوم  8

  دار خانه  9  سواد بی  شده همسر فوت  48  صفورا  9

  نظافت منازل  5  سیکل  شده همسر فوت  26  فائزه  10

  کارگر  7  ابتدایی  متأهل  45  منیژه  11

  دار خانه  6  اول دبیرستان  شده همسر فوت  26  زیبا  12

  دار خانه  4  دیپلم  متأهل  35  فرحناز  13

  دار خانه  1  دیپلم  متأهل  27  شکوفه  14

  فروشنده  2  لیسانس  نکرده ازدواج  25  نشیری  15

  دار خانه  8  سیکل  شده همسر فوت  39  سکینه  16

  دار خانه  7  پنجم نهضت  شده همسر فوت  49  اکرم  17

  کارگر  4  ابتدایی  متأهل  41  سعیده  18

  دار خانه  6  ابتدایی  متأهل  39  فریبا  19

  دار خانه  2  دیپلم  متأهل  33  شهین  20

  دار خانه  5  سواد بی  هشد همسر فوت  38  افسانه  21

  

 2ها، روند کدگذاري و استخراج مضامین در قالب جدول شماره  پیش از ورود به یافته 

  .گردد ارائه می

  

  فرآیند کدگذاري و استخراج مضامین  -2جدول 

  )مضامین اصلی(  مضامین فرعی  مفاهیم اولیه

  یه جور خاصی به مریضی ما نگاه کردن-

  جیبی گرفتیمکردن مریضی ع فکر می-

  به نظرشون مریضی ما متفاوت بودن-

  با این مریضی که گرفتیم انگار دیگه نمی شناختنمون-

هاي دیگه اي  شده بودیم  بعد این مریضی انگار آدم-

  براشون

  متفاوت بودن-

  بیمار عادي نبودن-

  غریبه بودن-

احساس یگانگی -

  نداشتن

  

تحقیر ناشی از 

  غیرسازي
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  ام براشون ده هستم اما انگار مردهبا اینکه زن-

  ام مهم نبود انگار بودونبودم دیگه براي خانواده -

  تو هیچ مراسمی دعوت نشدم-

  رفت یه خواهرم دارن یادشون می-

  هیچ سراغی نمی گیرن آزمون-

  خواهرشوهرم گفت قرار نیست زیاد زنده بمونی-

ارزش دانسته  بی -

  شدن

  مهم نبودن-

  دیده نشدن-

  جود نداشتنو -

  

تحقیر ناشی از 

  انگاري ارزش بی

  

  پول مثل من چکار می تونه بکنه سواد و بی یه زن بی -

منم و یه شوهر معتاد و بیکار و مریض که میگه من  -

  مریضش کردم

  طور سواد و بیکار شوهرمم همین خودم بی -

  خانواده هامونم مثل ما کم دست و فقیرن -

ن به باشگاه هم از مادرم من واسه ماهی یه بار اومد-

  گیرم پول می

  سواد و نابلد نمی دونستم باید چکار کنم من بی -

خانواده شوهرم واسه اتاق که بهمون دادن و یه لقمه  -

  نون مثل نوکرا بامن رفتار میکنن

  ام رو نجات بدم هیچ راهی ندارم که خودم و بچه -

ی قبلش یه شوهر معتاد و بی پول بود االن مریض و ب-

  پوله

  

  فقر مالی زنان -

وابستگی به -

  همسر

سطح تحصیالت -

  پایین

طبقه اجتماعی و -

  اقتصادي پایین

  

  

مارپیچ زنانگی، 

ایدز و /وي آي اچ

  تحقیر اجتماعی

  ترسم آگه بفهمن از خونه بیرونم کنن می-

  بینم چقدر از بیماراي ایدزي متنفرن می -

  نگرانم که یه روز خبر بشن چی میشه -

  بفهمن زندگیم نابود شده-

  آگه بفهمن ممکنه چه فکرایی بکنن در مورد من-

  نگران اینم که چی بگم بهشون-

ترس از افشاي  -

  بیماري

ترس از واکنش  -

  نزدیکان

نگرانی از  -

  قضاوت شدن

ترس از طرد  -

  شدن

  

  

هراس از تحقیر 

  شدن
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  مجبورم هرچی میگن قبول کنم -

  اي ندارم ن راه دیگهبجز تحمل حرفها و رفتاراشو -

  اي جز تحمل برام نمونده چاره -

  هرچی بهم میگه مجبورم انجام بدم -

  گیرن کل کنم بچه هام رو می آگه باهاشون کل-

  ام میگن مبتال شدم آگه چیزي بگم، به خانواده-

مامانم که نمیدونه مریضم هرچقدرم دعوا کنه مجبورم -

  چیزي نگم

ندم اون کارها رو، بیرونم  مادر شوهرم گفت آگه انجام-

  میکنن

  گیرن یارانه من و پسرمم می-

  

دادن امتیاز به  -

  تحقیرکننده

تحمل اجباري  -

  شرایط

ممکن نبودن ترك  -

  شرایط موجود

سکوت در برابر  -

  تحقیر

  

  

  

تسلیم در برابر 

  تحقیر

  

  

  تحقیر ناشی از غیرسازي

شان  توصیف شرایط کنونیهاي خود، براي  شوندگان در صحبت بسیاري از مصاحبه

متفاوت بودن، بیمار عادي نبودن، غریبه بودن، احساس یگانگی از مضامینی چون

. هستند "غیرسازي و بیگانه پنداشتن"نوعی این مضامین اشاره به. نداشتن، استفاده کردند

غیرسازي . کشی کردن یا جداسازي است غیرسازي در اینجا به معناي تفکیک کردن، خط

دة مجموعه اعمالی است که براي جدا کردن فرد متفاوت از روابط و مناسبات، دربردارن

دور کردن وي از شبکه تعامالت و ایجاد فاصله و ایجاد احساس غریبه بودن در وي 

در چنین شرایطی فرد به دنبال تجربه روابط تحقیرآمیز و پذیرش احساس . شود انجام می

خود، آگاهانه فاصله فیزیکی، احساسی، عاطفی غیر یا بیگانه بودن در شبکه تعامالت 

احساس شرمندگی، سرشکستگی، متفاوت بودن و بیگانه بودن . را ایجاد خواهد کرد... و

  .ریزي خواهد کرد در این افراد شکل خواهد گرفت و روابط آینده آنان را پایه

از  تجربه تحقیر ناشی) سال است مبتال شده 4ساله و متأهل که مدت  35(فرحناز 

  :کند گونه عنوان می غیر بودن خود را این
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. وي مثبت هستیم، رفتار اطرافیانمون خیلی عوض شـد  آي از وقتی فهمیدیم اچ«

کـالً لیـوان و   . وقتی میریم خونه مامانم ظرف جداگونه میارن واسـه مـن و شـوهرم   

اون لحظه سر سفره خیلی حس بدي . بشقاب و قاشق چنگال متفاوت براي ما میارن

  .»کنم بت به خودم پیدا مینس

سال است مبتال  6وي دارد که  آي ساله مبتال به اچ 6ساله است، یک فرزند  26(زیبا 

  :گوید می) شده

بعد اینکه شوهرم مرد، بابام منو آورد خونه خودش و گوشه حیاطشـون واسـه   «

هـاش بـا پسـرم بـازي      وقتی خواهرم میاد اونجـا، بچـه  . من و پسرم یه اتاق ساخت

گـه تـو مریضـی پـیش      زنه می کنه، با پسرم بدحرف می کنن شوهرش دعواش میمی

  .»هاي من نیا برو جدا بازي کن بچه

  ):سال سابقه ابتال 9ساله، 48(صفورا 

من فقط یه داداش دارم، چند وقت پیش رفته بود زیارت، همه رو واسه ولیمـه  «

لوت شد یه شـب  یکی دو روز بعد که سرشون خ. به من نگفت. دعوت کرده بودند

گفتم دعـوتش از سـر   . تونم بیام منو جدا دعوت کردن منم نرفتم گفتم ناخوشم نمی

  .»رفع تکلیف بوده

روابط اجتماعی با نزدیکان، احساس تعلق، امنیت، یکپارچگی، قرابت، نزدیکی و 

این در حالی است که أنگ و . ها را ایجاد خواهد انگیزه مشارکت در مناسبات و فعالیت

وي، مبتالیان را بیمارانی متفاوت و مستحق جدایی از  آي ناشی از ابتال به اچ تبعیض

پیرو وجود چنین تفکري است که زنان مورد . کند جامعه و روابط خانوادگی قلمداد می

اي که  تجربه. اند مصاحبه در تحقیق حاضر، تحقیر ناشی از غیرسازي را تجربه کرده

مطالعه استیگما بر روي  .شده است وي، حاصل آي به اچزمان با آگاهی از ابتالي آنان  هم

دهد که استیگما قویًا برحسب  نشان می) Aggleton, 2000(افراد مبتال در اوگاندا 

اي که بیماري مردان با تساهل و بیماري زنان بدون  گونه جنسیت دچار سوگیري است به

  .شود هیچ اغماضی نگریسته می
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  يارزش انگار تحقیر ناشی از بی

دیده «، »مهم نبودن«هاي خود عباراتی چون  وي، در صحبت آي زنان مبتال به اچ

انتزاع   "ارزش دانسته شدن بی"اند که از آنها مضمون  بیان کرده» وجود نداشتن«، »نشدن

. ارزش کردن فرد به معناي تقلیل، تحدید و تحقیر شخصیت او است بی. شده است

اش را در شک و تردید نسبت به  خشی از زندگیشود ب کسی که مورد تحقیر واقع می«

این نوع تحقیر ). De Rivera, 2013: 244(»کند ها و موقعیتش سپري می خود، ارزش

هایی است که هدفشان کاستن از ارزش وجودي و  دربردارندة اعمال، رفتار و گفته

  .کرامت انسانی تحقیر شونده است

دلیل اخراج همسرش از کار پس از  که به) سال سابقه ابتال 5ساله، 35(آسیه 

کند، تجربه  ایدز با خانواده همسرش زندگی می/وي آي آشکار شدن ابتالیش به اچ

  :کند تحقیرشدنش را چنین بیان می

خواهرشوهرم بهم میگه چه بمونی پیش داداشم چه طالق بگیري بـري فرقـی   «

آدم حسـابت  هرکـی از مریضـیت خبـر دار بشـه دیگـه      ...واسه اون یا پسرت نـداره 

  .»کنه نمی

، تجربه مشابه را نه در روابط خانوادگی بلکه )سال سابقه ابتال 6ساله، 37(منصوره 

  .در محیط بیرون داشته است

یه روز مدارك شـوهرم رو بـردم رفـتم کمیتـه     .. افتاده استشوهرم کًال ازکار«

شتش کنار امداد بلکه ما رو ببرن تحت پوشش کارمندش وقتی پرونده رو خوند، گذا

حـاال معلـومم نیسـت امـروز     . بگیر بشه و گفت حیف نیست مریض ایدزي، حقوق

  .»...بمیره یا فردا

وي، آگاه  آي ، در زمان بارداري از ابتال به اچ)سال سابقه ابتال 5ساله، 26(فائزه 

  :دهد شود و پس از چندماه همسرش را به دلیل ایدز از دست می می
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روز دادگــاه .... ام رو گذاشــتم اجــرا  ، مهریــهبعــد اینکــه شــوهرم فــوت کــرد«

که چشمش به من افتاد شروع کرد به دادوبیداد که این زن ایـدز   خواهرشوهرم همین

  .»..میره این که داره می.. خواد چه کار داره یکی بگه پول می

  ):سال سابقه ابتال 3ساله، 38(زلیخا 

کـالً دیگـه هـیچ    .... شـد وقتی فهمیدم ایدز دارم شوهرم رفتارش باهام عوض «

کاري باهام نداشت دو سه ماه از آزمایش من گذشته بود که بردم خونه بابام و اونجا 

دوسه ساله ولم کرده رفتـه اصـالً   . به مامان بابام گفت این دیگه واسه من زن نمیشه

  .»ازش خبري ندارم

ارزش  ا بیبه دلیل انگ بیماري براي بسیاري از این زنان، ابتال به ایدز مساوي ب

در چنین وضعیتی، . شان بوده است دانسته شدن و محرومیت از کرامت و شأن انسانی

ارج و منزلت قلمداد  فرد مبتال نه یک بیمار نیازمند حمایت و پشتیبانی بلکه موجودي بی

شود که در آستانه مرگ قرار دارد و لذا انتظار عملکرد مطلوب از وي سلب  شده  می

توانند  است که بسیاري از این زنان و نیز دیگر افراد مبتال، میاین در حالی . است

درستی انجام داده و همچون دیگران از حقوق  وظایف خانوادگی و شهروندي خود را به

اما در روابط اجتماعی خود، از سوي کسانی که از . مند گردند انسانی خود بهره

  .اند حق مواجه شدهاعتنایی و تضییع  اند با بی شان اطالع داشته بیماري

  

  ایدز و تحقیر اجتماعی/وي آي مارپیچ زنانگی، اچ

شوندگان، اشاره به مضامینی چون زن بودن،  هاي بیشتر مصاحبه در صحبت

اقتصادي، نداشتن -وابستگی مالی و اجتماعی، تعلق به طبقات پایین اجتماعی

آمیزي چون  ضتحصیالت، همسر فرد معتاد بودن و در نهایت ابتال به بیماري تبعی

تجربه تحقیر شدن . وي، شرایط زندگی و تعامالت را براي آنان بغرنج کرده است آي اچ

ایدز، این زنان را در مارپیچ /وي آي هاي فوق، با ابتال به اچ به دلیل وجود هریک از جنبه

رفت  و هزارتویی از مشکالت ساختاري، فردي و خانوادگی اسیر کرده است که راه برون
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اغلب این زنان در . رسد دسترس به نظر می ان بسیار دور از ذهن و اغلب غیرقابلبراي آن

زمان صحبت از مشکالت کنونی و پیِش روي خود از عباراتی چون من یه زن بودم، 

مشکالتی که در . کردند را بیان می... کاري از من برنمی اومد، همسر یه مرد معتاد بودم و

ایدز و تحقیر /وي آي ارپیچی از زنانگی، ابتال به اچتقاطع و برهم کنش با یکدیگر، م

  .کنند ناشی از آن را ایجاد می

  :گوید که از همسرش جدا شده می) سال سابقه ابتال 4ساله، 37(کلثوم 

یه بار پول مواد نداشت حالش هم بد بود به من گفـت بیـا    ...شوهرم معتاد بود«

شوهرم منـو گذاشـت اونجـا و یـه     . .دیدم یه مرد اونجاست... رفتیم.. بریم یه جایی

دونستم باید  اون موقع نمی .چند بار این کارو با من کرد.... پولی ازش گرفت و رفت

از وقتی طالق گرفتم هـم بـا داداشـم کـه     .... اومد کاري از دستم بر نمی. چکار کنم

 زنه ازم پول شه کتکم می وقتی خمار می...کنم و خرج موادشو میدم معتاده زندگی می

  .»خواد می

که همسرش را به دلیل ابتال به ) سال سابقه ابتال 7ساله، 49(ارتباط اکرم  دراین

  :گوید داده است میایدز ازدست

مـاهم رفتـیم   .. شوهرم وقتی آزمایش داده بود اصالً به ما نگفت اتفاقی فهمیدیم«

پیشگیري  آزمایش دادیم که منم مبتال بودم باهاش دعوا کردم که چرا بهم نگفتی چرا

برگشت بهم گفت از کجا معلوم من از تو نگرفته باشم گفتم آخه مـن کـه   ...نکردي

سـوادم راهـی نـدارم جـایی نـدارم       دونست من یـه زن بـی   می...مث تو معتاد نبودم

  .»زد سرکوفتم می

التدریسی بوده است  پیش از ابتال آموزگار حق) سال سابقه ابتال 6ساله، 37(منصوره 

  :اري متوجه ابتالیش شدهو در زمان بارد

حـال هنـوزم    شوهرم خیلی وقته ازکارافتاده است و همه بدبختیا مال منه، بااین«

میگه از کجا معلوم اول من مریضی رو گرفتم، آگه مـن اول مبـتال بـودم پـس چـرا      

میدونه من آگه ... مون سالمه منم گفتم چون تو بارداریم دارو خوردم بچه سالمه بچه
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کنم برم دیگه  وقت پسرمو ول نمی ام بفهمن مبتالییم یا هیچ رم خونوادهزا بمیرمم نمی

  .»زخم زبون میزنه

بردار مجالس بوده اما از زمان ابتال  ، قبالً فیلم)سال سابقه ابتال 7ساله و  41(مهتاب 

به دلیل مشکالت جسمی نتوانسته کارش را ادامه دهد و در حال حاضر نظافت منازل 

  :دهد یدیگران را انجام م

همه زنایی که تو باشگاهن و من میشناسمشون از شوهراشون گرفتن ولی خب «

... آخه یه زن وقتی مبتال شد کجا رو داره بـره . همیشه تقصیرا رو میندازن گردن زنها

اینم خیـري کـه از شـوهر    ...هاش که اونام تباه نشن همون بهتر که بمونه باال سر بچه

  .»معتاد و مبتال به ما رسیده

وي از سوي  آي شود، تحقیر ناشی از زنانگی و ابتال به اچ گونه که مشاهده می همان

اکثر این زنان وارث . شود همسران، نزدیکان و شبکه تعاملی زنان بر آنان اعمال می

ایدز خود هستند که /وي آي مصائب و مشکالت بسیاري از همسران معتاد و مبتال به اچ

صدایی،  قدرتی، ناتوانی، بی تی، ساختارهاي مردانه، بیهاي جنسی در ماتریسی از کلیشه

  .اند ایدز گرفتار آمده/وي آي دستی و ابتال به اچ زنانگی، مادرانگی، تهی

  

  هراس از تحقیرشدن

از تجمیع مضامین فرعی چون ترس از افشاي بیماري، ترس از واکنش نزدیکان، 

اس از تحقیر شدن را نگرانی از قضاوت شدن و ترس از طرد شدن مضمون اصلی هر

گیري خودخواسته از روابط اجتماعی به دلیل هراس از تحقیر و  کناره. کند ایجاد می

. هاي زنان مبتال در برقراري روابطشان با دیگران است پیشگیري از آن، یکی از استراتژي

بسیاري از آنها معتقد بودند وقتی طرز فکر اطرافیانشان را در مورد بیماران ایدزي 

. کنند تا مبادا دیگران از ابتالي آنان باخبر شوند شنوند بیشتر حواسشان را جمع میمی

ترسم آگه  می«هاي احتمالی اطرافیانشان به ابتال از عباراتی چون  براي بیان این واکنش

نگرانم که یه «، »بینم چقدر از بیماراي ایدزي متنفرن می«، »بفهمن از خونه بیرونم کنن
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در پشت . ها استفاده کردند و مانند این» بفهمن زندگیم نابود شده«، »یشهروز خبر بشن چی م

این عبارات، پنهان کردن بیماري به دلیل هراس از تحقیرشدگی ناشی از ابتال به 

که دختر و همسرش ) سال سابقه ابتال 4ساله، 24(عاطفه .ایدز نقش پررنگی دارد/وي آي اچ

  :کند گونه بیان می داده است هراس خود را اینازدست ایدز/وي آي را به دلیل ابتال به اچ

امون در مورد ایدز چی فکر میکـنن یـا چـه حرفهـایی در      بینم خانواده وقتی می«

لرزه آگه بفهمن منم مبـتالم چکـارم    زنن تمام تن و بدنم می مورد بیماراي ایدزي می

کـنم کـه    یم مـی واسه همینم داروهام رو بین لباسام یا وسایل شخصـیم قـا  ...میکنن

  .»نبیننشون

که در زمان ترك اعتیاد متوجه ابتال خود  شده ) سال سابقه ابتال 7ساله، 47(منیژه 

  :گوید است می

قراردادي هستم، هر وقـت موقـع تمدیـد    . آشپزم. کنم من تو یه شرکت کار می«

 میرم و زنده میشم که نکنه این سري از ما چکاپ بگیـرن  قراردادم میشه هزار بار می

  .»یا نمیدونم گواهی سالمت بخوان

شان یک ترس  براي بسیاري از زنان حاضر در تحقیق، ترس از افشا شدن بیماري

آمده براي  بسیاري از آنان با استناد به مشکالت پیش. مداوم و همیشگی  شده است

با هاي اطرافیان در ارتباط  اند، قضاوت مبتالیانی که دیگران را از بیماري خود آگاه کرده

بیماري ایدز و مبتالیان آن، أنگ و تبعیض و باورهاي غلط پیرامون این بیماري، عدم 

هاي بیماران مبتال براي  شناخت صحیح بیماري در بین افراد جامعه، موانع و محدودیت

این هراس را براي آنان ایجاد و حتی تبدیل به کابوسی .. زندگی در اجتماع و اشتغال و

  .همیشگی کرده است

  

  لیم در برابر تحقیرتس

. آور بودن شرایط فعلی است یعنی تسلیم شدن به رفتارهاي تحقیرآمیز و قبول شرم

زند و در  در چنین حالتی تحقیر شونده به بازآفرینی فرایند تحقیر خویش دست می
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خود را ...ها، موقعیت اجتماعی و ها، قابلیت رهگذر این مرور ذهنی بسیاري از توانایی

ها و اعمال تحقیرآمیزي که علیه وي صورت گرفته را  رمفید دانسته و گفتهارزش و غی بی

شوندگان، معتقد بودند که براي ادامه  در این رابطه مصاحبه. داند شایسته خویش می

اي  راه دیگه«، »مجبورم هرچی میگن قبول کنم«ها  زندگی و از دست ندادن حداقل

را ... و» رچی بهم میگه مجبورم انجام بدمه«، »اي جز تحمل برام نمونده چاره«، »ندارم

متناظر با این مفاهیم بیانشده ، مضامین فرعی دادن امتیاز به تحقیرکننده، . کردند بیان می

تحمل اجباري شرایط، ممکن نبودن ترك شرایط موجود و دادن حق به تحقیر کنندگان 

  .را شکل دادند "رتسلیم در برابر تحقی "را پدید آوردند که در نهایت مضمون اصلی 

  :گوید می) سال سابقه ابتال 2ساله، 25(شیرین 

یه ...نامزدم بهم گفت تو دیگه نباید به این فک کنی که یه مرد سالم تو رو بگیره«

. اي نـدارم  منم دیدم راه دیگـه ...مدت دیگه که از ترك من گذشت باهم ازدواج کنیم

اون ... راغم حرفشو قبول کـردم دیگران هم بفهمن من مبتال هستم عمراً کسی بیاد س

واسه ازدواج یه سري شرط گذاشته که مثالً کجا نرو چطوري لباس بپوش و از ایـن  

  .»حرفا

  :گوید او می. آسیه نیز تجربه مشابهی دارد

ام نمیدونن که مبتال هستم و همیشه مامانم میگـه مـن مونـدم تـو چـرا       خانواده«

ه نه خوردوخوراك داري، نه سر و وضع ای گیري بیاي، آخه این چه زندگی طالق نمی

بینم تنها راهیه که میتونم پیش پسرم  کنم می با خودم فکر می...درست حسابی داري

  .»هاي همه رو من باید بشورم ها صبح تا شب ظرف و لباس هرچند مثل کلفت. باشم

تواند دو نوع پاداش را براي  یک استراتژي در پاسخ به تحقیر، پذیرش است که می«

  :رد به ارمغان بیاوردف

 :Smith, 2008(»ادغام در گروه) 2بخشش توسط فرد یا گروه تحقیرکننده و ) 1

زنان مبتال در مواجهه با تحقیر ناشی از ایدز براي تداوم زندگی اجتماعی و ) 376

در چنین شرایطی فرد بازیگر «. نگهداشت روابط و تعامالت باید دست به گزینش بزنند
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ادغام نوعی . د دست به انتخاب براي ادغام مجدد در اجتماع بزنداصلی است و بای

»سازي یا هنجاري کردن بیماري است که با مفهوم سازش مجدد نزدیک است عادي

  .)153: 1385آدام و هرسلیک،(

  

  گیري بحث و نتیجه

این شبکه روابط . گیرد اي از روابط اجتماعی قرار می انسان از بدو تولد، در شبکه

دهد که عالوه بر  هایی را در اختیار افراد قرار می ی منابع، امکانات و فرصتاجتماع

قرارگیري . شود پذیري باعث رشد، پیشرفت و احساس اجتماعی بودن در آنان می جامعه

ها و موانع  شده، برخی محدودیت در بطن این روابط عالوه بر مزایا و منافع گفته

هاي ناخوشایند اما مهم و  اعی یکی از این محدودیتتحقیر اجتم. ارتباطی نیز در بر دارد

تحقیر اجتماعی برآمده از روابط اجتماعی است زیرا انسان در خالل . تأمل است قابل

تحقیر . برقراري ارتباط با دیگران است که بالندگی یا تحقیر را تجربه خواهد نمود

ی قربانیان را پذیرشی است زیرا شخصیت فردي و اجتماع اجتماعی وضعیت غیرقابل

ها و  موردحمله قرار داده و نوعی شک و تردید نسبت به کارآیی روابط، توانایی

  .کند هاي آنان ایجاد می ظرفیت

تواند موجبات تحقیرشدگی افراد را فراهم  هاي اجتماعی می بسیاري از پدیده 

ر یا هاي پوستی آشکا هاي داراي انگ و تبعیض اجتماعی همچون بیماري بیماري. آورند

هاي روشنی از چنین  ایدز نمونه/اي آوي هاي منتقله از راه جنسی مانند اچ بیماري

ایدز گسترده و متنوع بوده و تغییرات /اي آوي هاي اجتماعی اچ جنبه. هایی هستند بیماري

این . کند فرد ایجاد می... هاي جسمانی، روانی، عاطفی، اقتصادي و اساسی در ویژگی

افزایی داشته و تحقیر اجتماعی زنان مبتال  تالقی با جنسیت، رابطه همابعاد و پیامدها در 

: 1385؛ آدام و هرسلیک،Aggleton, 2000(تحقیقات فراوانی . را موجب خواهد شد

نشان داده است که ) 1396؛ احمدنیا و همکاران،1393؛ پروین و اسالمیان،153
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تأثیرات . تر است تر و گستردهایدز در زنان پیچیده/اي آوي پیامدهاي ابتال به اچ

صورت مستقیم یا غیرمستقیم زندگی حال و آینده  کننده تحقیر اجتماعی به تخریب

سازد، بر این اساس شناخت سازوکارها و نحوة عملکرد آن از  مبتالیان را متأثر می

تحقیق حاضر به دنبال بررسی . باشد ضروریات پژوهشی در حوزه علوم اجتماعی می

از تحقیر ناشی از بیماري ایدز انجام گرفت و در این رابطه دو سؤال مطرح  تجارب زنان

ایدز چگونه /وي آي تجربه تحقیر اجتماعی در زنان مبتال به اچ) 1شد نخست اینکه 

  شوند؟ ایدز چگونه با تحقیرشدگی خود مواجه می/وي آي زنان مبتال به اچ) 2است؟ و 

ایدز براي بسیاري از زنان /وي آي تال به اچگونه که نتایج تحقیق نشان داد، اب همان

اي از بیماري، زنانگی و  راه تحقیرشدگی را فراهم کرده و آنان را در چرخۀ ناامیدکننده

این زنان تحقیر اجتماعی را به چند . اقتصادي درگیر ساخته است -مشکالت اجتماعی

ر ناشی از طرد شدن یا تحقی«شدة تحقیر،  ترین ابعاد تجربه مهم. طریق تجربه کرده بودند

تحقیر اجتماعی براي . بود» ارزش دانسته شدن تحقیر ناشی از بی«و » غیر انگاشته شدن

احتمال بسیار بیشتري به وقوع خواهد پیوست و  باشند به افرادي که داراي لکه ننگ می

به این نحو که ممکن است در . تر و چندبعدي خواهد بود دامنه پیامدهاي آن گسترده

ري از روابط و مناسبات اجتماعی، حضور و وجود آنها غیرمفید یا غیرضروري بسیا

هاي این افراد  ها و خواسته ها، دانش، توانایی رو آرزوها، ارزش شود ازاین دانسته می

روي، آنان در  شده؛ ازایناهمیت جلوه داده ممکن است از سوي نزدیکان یا سایرین بی

  . ر آمده و مورد انزوا، طرد، تحقیر و تمسخر قرار گیرندقلمداد شدن گرفتا» ارزش بی«دام 

هاي اعصاب و روان،  گوید افراد مبتال به بیماري می) 1386(گونه که گافمن  همان

اختالالت ذهنی یا انتقالی جنسی افراد داراي استیگماي ناشی از نقص و کمبودهاي 

أنگ و استیگما است که در تحقیق حاضر نیز مبتنی بر این . آیند حساب می شخصیتی به

خوش تغییر  شدت دست شان، به روابط عادي و روزمره مبتالیان پس از افشاي بیماري

زنی یک صفت نه در ذات، بلکه در روابط  ریشه قدرت داغ«از سوي دیگر . شود می

توان  هاي پژوهش، حاضر می رو و مبتنی بر یافته ازاین) 1386گافمن،(»اجتماعی است
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ال به بیماري زندگی آنان را به دو بخش مجزاي قبل از آشکار شدن گفت افشاي ابت

بخش دوم عالوه بر ایجاد چالش در روحیات و . بیماري و بعدازآن تبدیل کرده است

. هاي فیزیکی، تعامالت و روابط اجتماعی آنان را به سمت منفی تغییر داده است جنبه

اهمیت  رتباطات تحقیرکننده، کماین روابط صمیمی، نزدیک و مطلوب جاي خود را به ا

اهمیت دانستن و  روابطی که عامدانه سعی در کوچک شمردن، بی. و ناپایدار داده است

این تغییرات و چرخش نامطلوب روابط . ایدز دارد/وي آي کنارگذاشتن مبتالیان اچ

هاي ناصحیح پیرامون  اجتماعی برآمده از آگاهی نامناسب و وجود باورها و قضاوت

  .ایدز و مبتالیان آن است که موجبات تحقیر زنان را فراهم کرده است/اي آوي ي اچبیمار

واسطه  توان گفت به برخی تجارب رابطه مستقیمی با جنسیت دارند به عبارتی می

اي گرچه توسط  چنین تجربه. شود اي کسب می داشتن جنسیت موردنظر، چنین تجربه

شود اما وجوه اشتراك زیادي باهم دارند  می کسب) در اینجا زنان مختلفی(افراد مختلفی 

هاي اجتماعی و فرهنگی پیرامون آن و مسائلی  که ریشه در آن جنسیت، کلیشه

تجربه زنان حاضر در تحقیق نیز مؤید این ادعا بوده و نشان داد ابتال . دست دارد ازاین

رو که  آنطرد از. ایدز براي آن طرد و تحقیر شدن را تسهیل کرده است/به اچ آي وي

قدرتی اقتصادي و اجتماعی، اغلب فاقد  این زنان نیز با تجربه بی) 1389(مبتنی بر گیدنز 

هاي مالی مؤسسات و نهادهاي خیریه محدود هستند یا آنکه  شغل بوده و متکی به کمک

این زنان أنگ زده . مشاغل فرودست و با درآمد ناچیز، با امنیت شغلی پایین دارا هستند

غ ننگ، نوعی طرد چندبعدي را در اغلب روابط و مناسبات خود تجربه و داراي دا

آید که براي دسترسی به منابع و حقوق اولیه خود دچار تحقیر  کنند و بسیار پیش می می

روي خود دارد؛ نخست،  پس از تجربه تحقیر، فرد تحقیر شده دو راه پیِش. شوند

. یا آن که شرایط موجود را بپذیردشوند را تغییر دهد  شرایطی که موجب تحقیر وي می

ترین عوامل  براي بسیاري از این زنان، امکان تغییر شرایط وجود ندارد زیرا یکی از مهم

از طرف . ایدز است که همیشه با آنان خواهد ماند/وي آي تحقیرشوندگی ابتال به اچ

اجتماعی پایین جامعه، نداشتن تحصیالت - دیگر، عضویت در طبقات اقتصادي
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چنینی؛ امکان تغییرات گسترده در زندگی فردي و  شگاهی، بیوگی و شرایط ایندان

در چنین شرایطی پذیرش تحقیر تنها راه ممکن . خانوادگی را از آنان سلب کرده است

  .براي آنان است

تسلیم در برابر شرایط تحقیرآمیز به معناي ناپسند ندانستن آن نیست، بلکه براي 

، پذیرش )فارغ از کیفیت و کمیت آنها(هاي موجود  م حمایتقربانیان، تنها راه تداو

هاي زندگی شخص را در  تجربه بیماري مزمن همۀ جنبه. آمده است اجباري شرایط پیش

واسطه  گیرد و بیمار به شناختی به خود می شناختی و جامعه بیماري ابعاد روان. گیرد برمی

در اینجا، تجربه  .بیماري استاي که تحت تأثیر  کند، زندگی اش زندگی می بیماري

گردد  بیماري مزمن در تالقی با زن بودن منجر به ایجاد تجربه زنانه از بیماري مزمن می

سنگینی را براي ...که در اغلب موارد پیامدهاي روانی، عاطفی، اجتماعی، اقتصادي و

ا تشدید مبتالیان به همراه خواهد داشت که طرد از روابط اجتماعی یا تحقیر اجتماعی ر

  .خواهد کرد

ازآنجاکه . بود» ترس و هراس از تحقیر شدن«ها حاکی از  بخش دیگري از یافته

تشخیص نیست، لذا بسیاري از مبتالیان با  ایدز از ظاهر فرد قابل/اي آوي ابتال به اچ

زیرا پیامدهاي . کنند گیري از این امر مبادرت به پنهان کردن بیماري خود می بهره

لکۀ . ایدز در واقع بسی ناگوارتر از خود بیماري است/اي آوي  به اچاجتماعی ابتال

که لکه ننگ آشکارتر  گونه معین کرده است که از جامعه طرد شوند، هنگامی ننگشان این

تجارب تلخ ناشی . عنوان فردي عادي وجود دارد است فرصت کمتري براي پذیرش به

دز و مبتالیان آن، رفتارهاي تحقیرآمیز و ای/اي آوي هاي موجود پیرامون اچ داوري از پیش

شان افشا شده است، بسیاري از  موانع اجتماعی سرسخت مقابل مبتالیانی که بیماري

هراس از تحقیر شدن، طرد شدن یا حذف . افراد تحقیق را دچار نوعی هراس کرده است

  .شدن از روابط اجتماعی موجود

، وابسته به انگ اجتماعی سیال و تحقیر مانند سایر پیامدهاي منفی این بیماري

برآمده از این انگ اجتماعی است که . اي است که حول این بیماري وجود دارد پیچیده
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کننده در  زنان مشارکت. شوند شده، تحقیر و طرد می ایدز نادیده گرفته/وي آي بیماران اچ

انه آنها تحقیق حاضر غالباً از طبقات فرودست جامعه بوده که محرومیت بر تجربه زن

این وضعیت وقتی با انگ . هایی براي آنها ایجاد نموده است سایه افکنده و محدودیت

تري نسبت  تر نموده و آنها در موقعیت فرودست شود اوضاع را بغرنج بیماري ترکیب می

  .دهد به گذشته قرار می

نشد هاي ابتالیشان سؤالی پرسیده  ها از زنان در مورد راه گرچه در فرآیند مصاحبه

ها در این بخش همسو با  یافته. هایشان به آن اشاره کردند اما اغلب آنان در صحبت

اطالعات جمعیت شناختی وزارت بهداشت ایران از مبتالیان است که معتقد است بیش 

. اند ایدز از طریق همسران خود مبتال شده/وي آي درصد زنان ایرانی مبتال به اچ 95از 

هاي فرهنگی و اجتماعی همراه با آن، ابتال به  ت و کلیشهاین در حالی است که جنسی

در . کند تر می پذیرش و تجربه تحقیرشان را دردناك ایدز را براي آن غیرقابل/وي آي اچ

ایدز مبتال /اي آوي نفر از آنان از طریق همسران خود به اچ 20فرد مورد مصاحبه، 21بین 

وي را  آي رسمی و شرعی خود ویروس اچاند، به عبارتی آنان در چارچوب ازدواج  شده

این در حالی است که آنان با عدم پذیرش بیماري در سطح عمومی . اند دریافت کرده

این .اند جامعه و تحقیر شدن از سوي نزدیکان و محیط اجتماعی پیرامون مواجه شده

هاي تشدید یافته ساختاري و خانوادگی علیه  دهنده مشکالت و محدودیت نکته نشان

زنان مبتال شاهد تجربیات «. ایدز، مخصوصًا زنان مبتال است/وي آي بتالیان به اچم

نوعی که مجبورند یا نیازهاي برآورده نشده و  دردناك روبرو شدن با تحقیر هستند به

خود، نیازهاي وي آي اچدرد خود را در سکوت تحمل کنند و یا با پنهان کردن وضعیت

هایی به زنان مبتال، ایجاد فرهنگ  انجام چنین واکنشسر .شان را برطرف کنند سالمتی

 وي آي اچ هاي پیشگیرانه و درمانی سکوت است که از دسترسی زنان به مراقبت

  ). Oraby, 2018(کند اي بر زنان وارد می این وضعیت عوارض عمده. کند جلوگیري می

ه با تغییر اند ک هایی مواجه ها و تبعیض زنان مبتال در حالی با چنین محدودیت

برابر شدن تعداد  7(الگوي ابتال از تزریق به روابط جنسی و افزایش تعداد زنان مبتال 
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، )1397وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،(زنان ایرانی مبتال در طی سه دهه

براي نمونه، تمامی زنان . اند سالی نرسیده بسیاري از آنان، هنوز به سنین میان

رو احتمال ورود آنان به  سال سن داشتند ازاین 50حقیق حاضر، زیر کننده در ت مشارکت

سالی و پیري، در صورت پیگیري و پایبندي به درمان وجود خواهد  هاي میان دوره

جانبه در جهت تقویت  هاي همه سالی موفق نیازمند تالش لذا گذار به میان. داشت

رسیدن به چنین . زنان استهاي مورد نیاز این  مقررات اجتماعی براي تدارك حمایت

ویژه زنان مبتال براي دریافت خدمات درمانی است  زدایی از بیماران به هدفی نیازمند انگ

 گیري رسانی و کنترل همه تا در پرتو آن، از پتانسیل ویژه زنان مبتال براي آگاهی

  .مند شد ایدز بهره/وي آي اچ

  

  پیشنهادها

ــوان در هــاي پــژوهش مــی برآمــده از یافتــه دو بخــش مطالعــاتی و مــداخالتی،  ت

  :پیشنهادهایی ارائه نمود

  :پیشنهادهاي مطالعاتی) الف

 ازآنجاکــه تحقیــر اجتمــاعی فراینــدي پویــا و برخاســته از روابــط و تعــامالت

اي، کم قدرت و فرودسـت   هاي حاشیه اجتماعی است و از سوي دیگر بیشتر علیه گروه

شـود، پیشـنهاد    اعمـال مـی  ...یمـاران خـاص و  اجتماعی مانند کودکان، سالمندان، زنان، ب

گرفتـه و   هاي مختلف اجتماعی دیگـري نیـز چنـین پژوهشـی انجـام      شود براي گروه می

ها مشخص گردد؛ هاي تحقیر اجتماعی براي این گروه حوزه

ایدز بـا تمرکـز بـر    /وي آي هاي اجتماعی ابتال به اچ پژوهش پیرامون دیگر جنبه

  .زنان مبتال
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  ي مداخالتیپیشنهادها) ب

هـاي   دهد زنان مبتال در چرخۀ ناتوانی، بیماري، ناچاري و انـگ  مطالعات نشان می 

شـوند کـه ایــن چرخـه بــا کمـک پژوهشــگران،      اجتمـاعی ناشـی از ایــدز گرفتـار مــی   

مـداخالت  . ویژه مددکاران اجتماعی تعدیل خواهد شـد  گذاران، تسهیلگران و به سیاست

هاي زیر  اي بوده و از راه طوح فردي، گروهی و جامعهتواند در س مددکاران اجتماعی می

  :حاصل شود

آوري،  هاي زندگی، حل مسـئله، افـزایش تـاب    در سطح فردي، آموزش مهارت

هایی بـراي مقابلـه بـا سـازوکارهاي      تواند راه یافتن منابع ممکن در خانواده و جامعه می

تحقیر اجتماعی در مبتالیان فراهم کند؛

 میزان تحقیرشدگی زنان مبتال از سوي نزدیکان و خانواده آنها ازآنجاکه بیشترین

هـاي   توانند با برگزاري کـالس  افتد لذا مددکاران اجتماعی در سطح گروهی می اتفاق می

هاي آنان، آگـاهی در ارتبـاط بـا بیمـاري، وضـعیت و       آموزشی براي مبتالیان و خانواده

ی نزدیکان این افراد را ارتقا دهند؛شناخت و آگاه. ..حاالت جسمی و روانی مبتالیان و

هـاي   هـا و شـبکه   اي نیز مددکاران اجتماعی با استفاده از رسانه در سطح جامعه

هـا بـه افـزایش آگـاهی      اجتماعی، تهیه بروشورها آموزشی، برگزاري جلسات و نشست

هاي تحقیر شوندگی زنان را کمتر و کمتـر   عمومی از بیماري پرداخته و از این طریق راه

هـا   توانند حمایـت  ها، می هاي اجتماعی و توسعه سیاست همچنین از طریق سازمان. کنند

  را فراهم کنند؛

توانند با عمل به مانیفست مـددکاري اجتمـاعی    مددکاران اجتماعی همچنین می

ایدز که با همکاري انجمن مددکاران اجتمـاعی کانـادا و فدراسـیون    /وي آي در حوزه اچ

)159-164: 1398یحیی زاده و محمـدي، (است شده  اجتماعی تهیهالمللی مددکاران  بین

  .اي خود را در این رابطه افزایش دهند هاي حرفه نقش
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